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Шановні батьки та діти!
У сім’ї народився малюк … Він не схожий на інших.
Як буде зростати «особлива» дитина?
Для кожного батька його дитина – виняткова,
особлива, не така, як усі. Але є мами і тата, які віддали б
усе на світі за те, щоб їхній малюк став самим
звичайним, середньостатистичним. Про цих людей і їх
дітей не так вже часто говорять і пишуть.
В. О. Сухомлинський зазначав: «Знедолена природою
дитина не повинна знати, що вона малоздібна, що у неї
слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини
повинно бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим,
дбайливішим».
Вашій
увазі
пропонуємо
рекомендаційний
анотований список художньої літератури та статті із
цієї теми для дітей з обмеженими можливостями
– учнів 1-2 класів та організаторів дитячого читання.
Почитайте своїм дітям твори, які ми пропонуємо у
цьому списку. Їх можна перечитувати знову й знову,
знаходячи щоразу нові приховані значення. Це книги
про мужність, волю до життя, щоденні маленькі
перемоги, які здобуваються задля любові, життя. І,
звісно, про тих, хто знаходиться поруч і допомагає
долати цей нелегкий шлях.
Матеріал у списку розташований за алфавітом
прізвищ авторів та назв творів.
Шановні дорослі! Читайте ці книги самі, читайте їх
дітям, давайте їм самим читати!
Укладач : Проценко А. М.
Відповідальна за випуск : Приходько Н. О.
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Книги для дітей
Бонд, М. Ведмежа на
ім’я Падінгтон [Текст] :
пригоди
ведмедика
з
Дрімучого Перу / Бонд Майкл
; худож. П. Фортнум. –
Харків : Ранок, 2015. – 131с.
: іл.
Падінгтон хоч і маленький,
але
доволі
серйозний
англійський джентльмен, але з
ним повсякчас щось трапляється. Як не
дивно, закінчується все напрочуд добре. Наприкінці
чергової своєї пригоди Падінгтон знаходить нових
шанувальників і, звичайно, залишається загальним
улюбленцем родини Браунів.

Вайброу,
І.
Школа
привидознавства Малого Вовчика
[Текст] : для капосних жахливців /
Вайброу Іан ; пер. з англ. В.
Морозова ; худож. Т. Росса. –
Львів : Видавництво Старого
Лева, 2015. – 127 с. : іл.
У
книжці
відомого
британського дитячого письменника
Іана Вайброу Малий Вовчик,
Репетун, Чухля-Нюхля та Гаврик
започатковують нову школу, де
вдень навчатимуть таємних трюків і фокусів-покусів, а
ввечері розважатимуть страшноцікавим привидознавством.
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Дерманський,
О.
Крамничка тітоньки Мальви
[Текст]
/
Дерманський
Олександр
;
худож.
Р.
Попський.
–
Львів
:
Видавництво Старого Лева,
2015. – 55 с. : іл.
Різдво – пора див і світла, час
жаданих подарунків та солодкої
смакоти
із
чарівного
фургончика-крамнички доброї й
загадкової тітоньки Мальви.

Людкевич, М. Й. Ярко і
змій Головастик [Текст] /
Людкевич Марія Йосипівна ;
худож. М. Шутурма. – Львів :
Видавництво Старого Лева,
2015. – 59 с. : іл.
Книжка Марії Людкевич
розповідає
про
дивовижну
дружбу хлопчика Ярка та його
повітряного змія Головастика,
кольорового і крилатого, про
польоти в космос, індіанські
вігвами і дракончика Пончика.
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Нові
історії
про
хлопчиків і дівчаток [Текст]
: оповідання, вірші, казки / іл.
О. А. Семякіної. – Харків :
Ранок, 2015. –127 с. : іл. –
(Почитаймо ввечері).
У книзі зібрані казки,
оповідання та вірші сучасних
авторів. Із них ви дізнаєтеся про
сучасних дітей, їхні маленькі
прикрощі та великі радощі, а
також поринете у світ їхніх
пригод.

Прохасько, М. Хто
зробить сніг [Текст] /
Прохасько
Мар’яна,
Прохасько
Тарас
;
худож. М. Прохасько. –
Львів : Видавництво
Старого Лева, 2015. –
71 с. : іл.
Книга починається з
народження кротенят. Їх
у родині 13. Це тепла
казка про дружбу та
взаємодопомогу,
про
турботу та домашній
затишок.
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Радковець, П. Таємниці
Львівських Левів [Текст] /
Радковець Петро, Радковець
Іван ; мал. І. Ключковської. –
Львів : Видавництво Старого
Лева, 2015. – 47 с. : іл.
Читачі
довідаються,
чому годинники на вежах і
ратуші у Львові показують
різний час, як двоє братів
шукали на дні львівських
ставків скарб свого батька, що
сталося зі скупим Мартином та
де можна знайти легендарний
меч майстра Шварна.

Стронг, Д. Нові пригоди
Ракети на чотирьох лапах [Текст] :
роман / Стронг Джеремі ; пер. з
англ. В. Морозова ; іл. М.
Паленка. – Львів : Видавництво
Старого Лева, 2015. – 219 с. : іл. –
(Читання для реготання).
А правда ви вже скучили за
невгамовною Ракетою на чотирьох
лапах? Тож зустрічайте: ось вона,
Стрілка, і ось троє її кумедних
цуценяток, з якими нерозлучні друзі
Тревор
та
Тіна
збираються
зустрічати найкраще у світі свято – Різдво.
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Стронг, Д. Розшукується
ракета на чотирьох лапах! [Текст]
/ Стронг Джеремі ; пер. з англ. В.
Морозова ; худож. М. Паленко. –
Львів : Видавництво Старого
Лева, 2015. –
237 с. : іл. – (Читання для
реготання).
Ракета на чотирьох лапах
повертається! Повертається для
того, щоб знову завдати купу
клопотів
своїм
господарям,
втрапити в халепу, накрасти купу
їжі і зникнути. Але не сумуйте. Вона
обов’язково повернеться.

Статті на допомогу організаторам
дитячого читання
Дичківська, І. Інклюзивна практика в дитсадку :
організаційна модель // Дошкільне виховання. – 2014.
– № 2. – С. 5-9.
Журлакова, Ю. Особливим дітям – особлива
увага // Дошкільне виховання. – 2013. – № 6. – С. 2.
Ілляшенко, Т. Гіперактивний розлад : єдиний
вихід – індивідуальна форма навчання? // Початкова
школа. – 2016. – № 8. – С. 6-9.
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Маланчій, В. Організація роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами // Початкова школа.
– 2014. – № 4. – С. 62-63.
Стадник, Л. Перегони звірят : індивідуальне
заняття з дитиною з синдромом Дауна // Палітра
педагога. – 2016. – № 5. – С. 26-27.
Таранченко, О. Стратегія сучасного викладання :
надання підтримки учням з особливими потребами в
умовах інклюзивного навчання // Початкова школа. –
2013. – № 4. – С. 51-54.
Шевчук, Л. Дивіться на нас, як на рівних //
Початкова школа. – 2012. – № 6. – С. 15-17.

Запрошуємо до нашої бібліотеки!
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